
تبعهللم ومللن وأصللحابه آللله وعلللى محمللد نبينللا علللى اللهم : وصلالشيخ
لمؤسسللة الشللكر أقللدم أن أحللب بعللد الللدين, أمللا يللوم إلللى بإحسللان

ترقللب الجيدة, وهللي الملحظة هذه على عنيزة في السلمية الستقامة
الهامللة المللور علللى تنللبيه إلى تحتاج التي المناسبات في الناس حاجات

. وجل عز الله دين في بصيرة على فيها الناس يكون حتى
1418 مللن الول ربيللع شهر في التفسير بهذا البداية كانت : وقد المقدم
ضللمن  هللل1420 المتمللم العللام من الثاني ربيع غرة في والنهاية للهجرة
عنيزة, في الكبير الجامع في يعقدها التي الله رحمه محمد الشيخ دروس
. الول الشريط مع والن

تعلللم علللى العلللم طل ب أحللث أن أحللب بالتفسللير نبللدأ أن : قبل الشيخ
عز الله كلم كتا ب, فإنه وأعظم كتا ب أشرف القرآن القرآن, لن تفسير

عليلله الللله صلللى النللبي إلللى فألقللاه جبريل وسمعه حقيقة به تكلم وجل
يتجللاوزون ل كانوا عنهم, فقد الله رضي الصحابة شأن هذا إن وسلم, ثم

" فتعلمناوالعمل, قلللالوا:  العلم من فيها وما يتعلموها حتى آيات عشر
قللرأ إذا النسللان أن المعلللوم  ومللن" جميعا والعمل والعلم القرآن
كتللا ب قللرأ لللو شيئا, كمللا منه يستفيد ل فإنه لمعناه معرفة بدون القرآن
يسللتفيد ل فللإنه المعنللى يعرف ل وهو أد ب كتا ب أو الطب كتا ب أو الفقه

شيئا.  هذا من
تعللالى: الللله قللال كمللا بهللا وتتعللظ آيللاته تتللدبر أن القرآن في شيء أهم

اللباب أولو وليتذكر آياته ليدبروا مبارك إليك أنزلناه (( كتاب
العلللم, ويهمللل فنللون مللن فللن إلللى نفسلله تميللل النللاس بعللض ) يوجد)

خللبر, ول منها عنده ليس وجدته لليات معنى أقل في ناقشته القرآن, لو
المعلومات العلم, أصل في كبير نقص أثر, وهذا ول عين على منها وقف

به.  العناية تنبغي الكريم, ولذلك القرآن تعلم هو وأجلها وأشرفها وأهمها
أو صلرف كتلا ب أو نحلو كتلا ب أنه على ينزل لم الكريم القرآن أن واعلم
الللله مللع معاملته في العبد ليستقيم نزل ذلك, إنما أشبه ما أو فلك كتا ب

باليلات كللثير يعتنلي ل الكريللم القللرآن تجلد الخلق, وللذلك مع ومعاملته
يللأتي الشللرعية الحكام في إشارة, لكنه إليها يشير وإنما الفلكية الكونية

المعلومللات ينللزل أن المتللأخرين بعض حاول والبيان, ولقد بالتفصيل بها
بالتفصلليل, عليهللا دال القللرآن يجعللل أن والرضية, حاول الفلكية الكونية
عللن قيل ما موافقة إلى ليخضعها معناها في ويتكلف اليات يسوق فصار
فللي الخلللق لهدايللة نللزل إنمللا القرآن لن غلط والرض, وهذا الفلك علم



أتللى فهذا الكونية المور عن كلم من فيه أتى والمعاملت, وما العبادات
تفصلليل, فليعتنللي هنللاك كللان إن قليللل فيلله إجمالي, التفصيل وجه على

وجل,   عز الله كلم بتفسير العلم طالب
شورى, تقللال الشورى, ويقال: سورة اليوم, يقول: سورة درس نبدأ ثم

مللن مللأخوذة فهللي شللورى للبيان, وأمللا فيها فأل الشورى وهذا, أما هذا
السللورة أل, فهللذه فيهللا ) وليللس) بينهم شورى (( وأمرهم:  قوله

هللل مكيللة معنى الشورى, يقول: مكية, ما وسورة شورى سورة تسمى
نزل الثاني, ما المراد الهجرة؟ قبل نزل ما المراد أو بمكة نزل ما المراد

أكمليت (( اليييوم:  تعللالى مدني, كقللوله فهو مكة في ولو الهجرة بعد
والنللبي عرفللة فللي نزلت ) هذه) نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم
فللي ولللو الهجللرة قبللل نللزل بعرفللة, ومللا واقللف وسلللم عليلله الله صلى

اا فإنه مكان أي في أو السفار المكيللة السللور بين الفاصل الحد مكي, إذ
طيب.  الهجرة هو والمدنية
المؤلللف اسللتثنى الربللع؛  اليللات)) عليه أسألكم ل (( قل يقول: إل

وبقيللة مدنيللة أنهللا الربللع, يعنللي اليللات هذه السورة هذه من الله رحمه
مدنية سورة من آيات يستثني إنسان أي أن لحظوا مكية, ولكن السورة
أن فالصللل بالدليل, وإل نطالبه فإننا بالعكس أو مكية اليات هذه لتكون

ا, وأن بجميلع مكيلة المكية السورة بجميلع مدنيلة المدنيلة السلورة آياته
المدنيللة اليللات أسلللو ب أن الللدليل أو مثل قائل: الشاهد يقول آياتها, قد

مثل يقللول يكفللي, قللد ل المكيللة, نقللول: هللذا اليات أسلو ب عن يختلف
فلروع الفللروع فلي تبحث مثل اليات هذه أن الستثناء على قائل: الدليل

فللي تبحللث المكيللة السللور غالب مدنية, لن أنها على علمة وهذه الدين
السورة هذه أن فالصل هذا بدليل, وعلى ليس الدين, نقول: هذا أصول
الللتي اليللات هللذه أن علللى واضللح دليللل يقللوم حللتى آياتهللا بجميللع مكية

مدنية,  المؤلف استثناها
سللورتين إل مكيللة الهجائيللة بللالحروف المبدوءة السور جميع أن اعلم ثم

آية؛ وخمسون : ثل ث قال مكي, ثم كله عمران, والباقي وآل البقرة هما
انفصللال قبلهللا عما انفصلت الكريم القرآن من جملة عن عبارة هي الية

هللذه فصللل اليللات أن توقيفيا, يعنللي انفصال ؟ توقيفيا انفصال أو معنويا
تبللارك الللله قللول تجللدون للمعنى, ولهللذا تابعا بالتوقيف, وليس هذه عن

صييلتهم عيين هييم * الييذين للمصييلين (( فويييلوتعللالى: 
صييلتهم عيين هييم (( الييذينأن:  مللع آيتللان ) هاتللان) ساهون



 المهللم)) للمصييلين (( فويل:  بقوله تماما  مرتبطة)) ساهون
اليللات وضللع أيضللا بلالتوقيف, كللذلك هللو إنما آية عن آية فصل أن

وليللس مجللال فيلله للللرأي توقيفي, ليللس أيضا هو بعض إلى بعضها
صلللى النللبي قال الية نزلت إذا توقيفي هو عمل, بل أي فيه لحد
ميين كييذا مكييان فييي الييية هذه ( ضعوا:  وسلللم عليلله الله

 ). كذا سورة
؟ ترتيبهللا  طيللب... بعللض عللن بعضللها اليللات فصللل الن فصللار

غيللر ترتيبلله وبعضللها تللوقيفي ترتيبلله فبعضللها السللور تللوقيفي, أمللا
بعللد عمللران تللوقيفي, آل ترتيبهللا عمران وآل البقرة توقيفي, فمثل

صلللى النللبي مللع صلللى أنلله حذيفللة حديث عليك يشكل البقرة, ول
بآل قرأ ثم بالنساء قرأ ثم بالبقرة فقرأ ليلة ذات وسلم عليه الله

البقللرة, ويكللون بعللد عمللران آل أن النهللائي الللترتيب لن عمللران؛
أن الحللديث فللي تجللدون النهائي, ولهللذا الترتيب قبل حذيفة حديث
عمللران وآل البقللرة بيللن دائمللا يقللرن وسلم عليه الله صلى النبي

عمللران, فصلار وآل البقللرة ) يعنللي الزهراوين ( اقرءوا:  كقوله
تللوقيفي, ترتيللب غيللر وبعضلله تللوقيفي بعضلله السللور ترتيللب عنللدنا
أو القطعللة سللميت تللوقيفي, وإنمللا اليللات تللوقيفي, تفصلليل اليات
يسللتطيع ل الواحللد اليللة معجزة, يعنللي لنها آية القرآن من الجملة

مدلولها في ول صيغتها في ول موضعها في ل بمثلها يأتي أن أحد
تعالى.  الله : قالالشيخ
مين اليذين وإليى إلييك ييوحي كذلك عسق (( حم: القارئ
فييي ومييا السماوات في ما له الحكيم العزيز الله قبلك

ميين يتفطييرن السماوات تكاد العظيم العلي وهو الرض
لميين ويستغفرون ربهم بحمد يسبحون والملكئكة فوقهن

) .) الرحيم الغفور هو الله إن أل الرض في
ق, س ع م أحللرف: ح خمسللة ) هللذه) عسيق (( حيم: الشلليخ 

ح ج  ث ت  ب أ مثل هي هجائية, يعني أحرف لكنها أحرف خمسة
وجل عز الله اختار لماذا نتكلم أن لنا ق, ليس س ع م ح خ, هذه

أن يمكننللا ول إلينللا ليللس ! هللذا غيرهللا دون بعينهللا الحللروف هللذه
أو معنللى الحللروف لهللذه هللل نسللأل أن لنا علما, لكن بذلك نحيط
أنلله يقتضللي  وهذا" به بمراده أعلم " اللهيقول:  المؤلف ماذا؟
الحللروف معلومللة, وهللذه غيللر لكنهللا معللاني الحللروف لهللذه أثبللت



رحمهللم العلمللاء فيهللا اختلف السور بعض بها ابتدأت التي الهجائية
الللتي للسللور أسللماء أو رموز هي معناها, وهل ما وخلفا سلفا الله

الدلللة تقتضلليه مللا على ذلك طبقنا إذا ولكننا ؟ ماذا أو بها ابتدأت
فللي يوجللد ل أنلله معنى, الللدليل لها ليس هجائية حروف أنها وجدنا

أن قللدر لللو الناس, لنلله لجميع معلوم معنى له ليس شيء القرآن
بيانللا القللرآن هللذا يكللن لللم النللاس لجميع مجهول شيئا القرآن في

معلومللا كللان إل شلليء فيلله يكللون أل البيللان مقتضللى للنللاس, لن
معلومللا ليللس مللا فيلله يوجللد أن الناس, أما لبعض أو جميعا للناس
عليييك : (( ونزلناتعالى الله قال يمكن, وقد ل فهذا الناس لجميع

علييك : (( ونزلنيياتعللالى ) وقللال) شيييء لكييل تبيانييا الكتاب
: (( فييإذاتعللالى ) وقللال) إليهييم نزل ما للناس لتبين الذكر

البيللان يشمل ) وهذا) بيانه علينا إن ثم قرآنه فاتبع قرأناه
ل القللرآن في شيء يوجد ل أنه اعلم المعنوي, إذا والبيان اللفظي

ل شليء وجلد معنلاه, فلإذا يفهملوا أن معناه, أبدا, لبد الناس يفهم
واحدة.  معنى, هذه له ليس أنه ذلك يعني معناه يعرف

(( نييزلوتعالى:  تبارك الله قول على الحروف هذه طبقنا إذا ثانيا
بلسييان المنييذرين من لتكون قلبك على المين الروح به

عربيييا قرآنييا جعلنيياه : (( إنيياتعللالى ) وقللوله) مييبين عربييي
معناهللا وش العر ب لغة في الحروف هذه ) قلنا) تعقلون لعلكم

المبين العربي باللسان القرآن كون فمقتضى معنى, إذا لها ليس ؟
معنللى لهللا ليللس الحللروف هللذه معنى, لن الحروف لهذه يكون أل

عللن الللله رحملله كللثير ابللن نقللله الللذي هو العربية, وهذا اللغة في
تعللالى, الللذي الللله رحمه جبر بن مجاهد عهده في المفسرين إمام
هذه " إن:  قللال عبللاس بللن الللله عبللد عللن القللرآن تفسللير أخذ

؟ ل أو بللذلك نجللزم"  معنييى لهييا ليييس الهجاكئييية الحييروف
بحللال واسللتدلل بللالقرآن اسللتدلل ولكللن تخرسللا ل بللذلك نجللزم

الحللروف وهللذه العربيللة باللغللة نللزل لنلله بللالقرآن القرآن, استدلل
أن القرآن بحال العربية, استدلل اللغة في معنى لها ليس الهجائية
يكللون أن كلهم, لبللد معناه الناس يعرف ل شيء فيه ليس القرآن

ذاتهللا الحللروف هللذه بللأن نجللزم فإننللا هذا معلوم, وعلى شيء فيه
معنللى لها ليس قلنا إشكال, إذا علينا يرد إذن معنى, لكن لها ليس
ل وتعللالى تبللارك عبثللا, والللله وجل عز بها الر ب وكلم إنزالها صار



معنللى, لكللن لها ليس ذاتها بعبث, هي فنقول: ليس عبثا شيئا يفعل
تركبللون العللر ب أيهللا يقال: إنكم أن بالتحدي, وهو يقترن مغزى لها

بلله, تتكلمللوا لللم بحرف يأت لم الحروف, والقرآن هذه من كلمكم
ق, س ع م مثللال: ح بها, وهذا تتكلمون التي الحروف من كله بل

عظيللم, وهللو معزى هذا في بمثله, فيكون تأتوا أن عجزتم هذا ومع
هللل الفصللاحة أئمللة أنكللم مع العر ب أيها أعجزكم الذي القرآن أن

من هو أو الحروف هذه نعرف ل تقولون: والله جديدة بحروف أتى
ذلللك الثللاني, ومللع الجللوا ب ؟ بهللا تنطقللون أنتللم الللتي الحللروف

الللله رحملله السلللم شلليخ أقللره الذي المغزى لهذا أعجزكم, ويدل
سللورة تجللد تكللاد ل أنللك هللذا علللى لحقلله, يللدل ومللن سبقه ومن

ل مللا ذكللر أو الكريللم القرآن ذكر وبعدها إل الحروف بهذه مبدوءة
بالوحي.  إل يمكن

(( ذلييك ؟ بعللدها وش البقللرة أول ) فللي) (( ألييمالن:  ننظللر
الحييي هييو إل إلييه ل الله (( ألمعمران:  آل , في)) الكتاب
أنييزل كتيياب (( المييص العراف: )) الكتاب عليك نزل القيوم

إل فيلله جللرا, ليللس ) وهلللم) منييه حييرج صييدرك في يكن فل إليك
يتللأتى ل الحللروف هللذه يلللي الذي أن المر حقيقة ثل ث, لكن أو سورتان

تفسلليرها: فللي ) نقللول) عسييق (( حمالوحي:  طريق عن إل به العلم
طيب.   مغزى لها لكن معنى لها ليس هجائية حروف هذه

)) أوحييى و إليييك (( يييوحي اليحيياء ذلك مثل )) أي " (( كذلك
فللي تللأتي  كللذلك", اليحيياء )) فاعييل الله قبل من الذين (( إلى
: الكللاف: تقللول أن يسلليرا إل المواطن جميع في كثيرا, وإعرابها القرآن

بعدها, يأتي ما وعاملها مطلق مفعول أنها على منصوبة مثل المنا ب نائبة
يللأتي مللا عاملهللا مطلللق مفعللول أنهللا علللى منصوبة مثل الكاف: بمعنى

يللوحي, ؟ فيهللا العامل ذلك, أين تقول: مثل مثل إلى الكاف بعدها, حول
الحكيم, طيب.  العزيز الله اليحاء ذلك مثل إليك يوحي أي

الصلللة عليلله الرسللول علللى النللازل الللوحي إليلله المشللار ذلللك وقللوله
وخفللاء, ويطلللق بسرعة العلم اللغة إليك, الوحي: في والسلم, يوحي

 ويطلللق)) وعشيييا بكييرة سبحوا أن إليهم (( فأوحىالرمز:  على
) وقللوله:) النحييل إلييى ربييك (( وأوحىقللوله:  في كما اللهام على

الصللطلح فللي ) أمللا) أرضييعيه أن موسييى أم إلييى (( وأوحينييا
ورسله,  لنبيائه بالشرع تعالى الله فالوحي: إعلم



الللذين وإلللى عطللف حللرف ) الواو) قبلك من الذين (( وإلىوقوله: 
تقللدير كللان إليللك على معطوفة كانت إليك, وإذا على معطوفة قبلك من

الللله رحملله المؤلللف أن لحظوا قبلك, لكن من الذين إلى ويوحي الفعل
مع ماضيا فعل  فقدر" قبلك من الذين إلى " وأوحىصرفها, فقال: 

إلللى الللله إيحللاء لن ؟ فلمللاذا مضللارع فعللل معمللول علللى معطوفة أنها
مللن إلللى مستمر, وإيحائه وسلم آله وعلى عليه الله صلى محمد رسوله
الصللل نقللول ماضيا, ولكننللا فعل المؤلف قدر منتهي, فلهذا ماض سبقه
الضللرورة دعللت ما إل تقدير إلى يحتاج ل كامل القرآن التقدير, لن عدم

(( إلييى  يللوحي)) و إليك يوحي (( كذلكونقول:  ضرورة ل إليه, هنا
صللورة ذكللر بللا ب من سبقنا لن اليحاء ذكر  ويكون)) قبلك من الذين

 فللي... يللوحي سللبق مللن إلللى وحيلله حيللن وتعللالى سللبحانه الحال, فإنه
الحال.  حكاية على هذا فيكون المضارع
"والرسللل,  النبيللاء بهللم  المللراد)) قبلك من الذين (( وإلىوقوله: 

بيللان حيللث مللن أحسن كان يوحي : فاعل قال  لو" اليحاء فاعل الله
الللله، فاعل, يللوحي مضارع, والله فعل نقول: يوحي هذا العرا ب, فعلى

لكثرة الهمزة الله, فحذفت وجل, قيل: وأصله عز ربنا على علم هو الله
مللن خيللر قللولهم: فلن في وشر خير من الهمزة حذفت الستعمال, كما

الكلمة هذه وأشر, الله: معنى أخير فلن, والتقدير من شر فلن أو فلن
هللذا مشللتق, لكللن غيللر فهللو معنللى له ليس جامد اسم أنه قيل العظيمة

)) الحسيينى السييماء (( وللهقللال:  تعالى الله لن صحيح غير القيل
الحسن, فكل في ول بل الحسنى في يدخل ل معنى عن المجرد والسم

أكللثر, وليلس أو الللله صفات من لصفة متضمن فإنه الله أسماء من اسم
فنقللول: الللله هللذا أبللدا, وعلللى معنى يحمل ل جامد اسم الله أسماء في

والتعظيللم, المحبللة مع للمألوه التذلل هي اللوهية, واللوهية من مشتق
وتعظيما.  حبا إليه المتأله بمعنى فالله إذن

" صيينعه )) فييي (( الحكيييم ملكييه )) في العزيز قال: " (( الله
الصل في العزة, العزيز معنى يفسر لم ملكه, لكن في قال: العزيز أول

إلللى وجللل, واسللتمع عللز سللواه لمن القاهر الغالب يعني الغالب, العزيز
المدينيية إلييى رجعنا لئن (( يقولونالمنافقين:  عن تعالى الله قول

أنفسللهم, يريلدون ؟ بلالعز يريدون ) من) الذل منها العز ليخرجن
الللله قللال وأصحابه, مللاذا وسلم عليه الله صلى الرسول بالذل ويريدون

لللله  أي)) وللمييؤمنين ولرسييوله العييزة (( وللهقال:  ؟ عليهم ردا



يقللل:  ولللم)) العييزة (( ولليهقوله:  وتأمل وللمؤمنين ولرسوله الغلبة
قللال: أعللز يقل: والللله والذل, لم يقولون: العز هم أنهم مع العز والله
مفضللولة, عللزة للمنللافقين لثبت العز هو قال: والله لو العزة, لنه ولله
على تدل حاله دائما, بل مغلو ب هو للمنافق, بل عزة ل أنه الحقيقة لكن
بمسلللم, ولهللذا: وليللس مسلللم أنلله جبان, يظهر مختفي لنه مغلو ب أنه

يصرحون لنهم المنافقين من أشجع الصرحاء الخلص الكافرين إن نقول
الكفر المسلمين, ويبطن من خوفا السلم يظهر ذليل ويعلنون, المنافق

معناها يبين لم الله رحمه المؤلف العزيز بالله, الخلصة والعياذ كافر لنه
الغلبة.  يعني فنقول: العزة

تعللالى الللله حكمللة جللدا, لن ناقص  وهذا" صنعه " فييقول:  الحكيم
حكيللم خلقلله, وهللو فللي أي صللنعه في حكيم شرعه, فهو وفي صنعه في

(( فييإنالممتحنللة:  سللورة فللي تعللالى الللله قللول شللرعه, واقللرأ فللي
لهييم حييل هن ل الكفار إلى ترجعوهن فل مؤمنات علمتموهن

أن عليكييم جنيياح ول أنفقييوا مييا وآتييوهم لهيين يحلييون هم ول
الكييوافر بعصييم تمسييكوا ول أجييورهن آتيتموهن إذا تنكحوهن
شللرعية أحكام هذه ) كل) أنفقوا ما وليسألوا أنفقتم ما واسألوا

) فهللو) حكيييم عليم والله بينكم يحكم الله حكم (( ذلكمقال:  ثم
مللا خلقلله, كللل فللي يعنللي صللنعه في شرعه, وحكيم في حكيم وعل جل

تعللالى الللله أعللدمه مللا وجللوده, وكللل تقتضللي فالحكمة تعالى الله خلقه
ه, كلل مسلم أمر عدمه, هذا تقتضي فالحكمة أو إيجابلا اللله شلرع ملا ب

الحكمللة تقتضي كذلك, الواجب شرعه تقتضي فالحكمة تحليل أو تحريما
الحكمللة تقتضللي تحريملله, والمبللاح الحكمللة تقتضللي إيجللابه, والمحللرم

لنللا, ل معلومللة تكللون أن ذلللك في الحكمة وجود من يلزم ل إباحته, لكن
حجللب إذا نعلمها, وهل ل وقد نعلمها قد لكن حكمة فيه هذا, هو من يلزم
النسللان شلليء, خلللق كللل في قاصرون ل, لننا ؟ العدم يعني علمها عنا

كللل فللي علملله فللي إدراكلله فللي قللوته في شيء, ضعيف كل في ضعيفا
تعللالى: الللله قللال ؟ محمللد يللا الللروح هللي مللا قللالوا شلليء, ولهللذا
كك كن للو كأ سس كي كو نن ((  نح كع ررو نل ال لح لق ررو سن ال نر نم سم ببي كأ كما كر سم كو لت نتي كن لأو نم

نم سل نع سل لل ا لل نإ نلي ميين أوتيتم (( ومابقوله:  الية ] ختم85)[السراء:) كق
حللتى الللروح إل العلللم من عليكم بقي يقول: ما  كأنه)) قليل إل العلم
قال ولهذا أدركتموه الذي من أكثر العلم من فاتكم الذي عنها, بل تسألوا

تجللاه المسلللم واجللب  ولللذلك)) قليل إل العلم من أوتيتم (( وما: 



الحكمة؛ هو يقول: هذا تماما, وأن يستسلم أن الله شرع وتجاه الله خلق
صللغيرة حجللرات بحصللى النللاس يلأتي الشللرائع, لملاذا فللي مثل أضللر ب
فنقللول: مجللرد ؟ الحكمللة : مللا قائللل يقللال قد ؟ معينا مكانا بها يضربون

أعظللم مللن أن مللع بهللذا الحكمة, ونكتفي على دليل ذلك شرع الله كون
لمجللرد مكانللا بهللا يضر ب بحجر النسان يأتي التعبد, أن كمال فيه الحكم
فائللدته تعلللم لمللا النفللس انقللاد التعبللد, لن كمال الله, ففيها أمر امتثال
في أبلغ فائدته تعلم ل لما فائدته, وانقيادها تعلم ل لما انقيادها من أسهل
حصللاة بللذكر, كللل مقرون العمل هذا أن وجل, مع عز لله والتعبد التذلل
تشللعر وأنت ترميها حصاة كل بإتباع أيضا أكبر, مقرون تقول: الله ترميها

نقللول: إن حللال كللل وسلللم, علللى عليه الله صلى الله لرسول متبع أنك
فللي حكيللم شك, فهللو بل قاصر الصنعة حكمة على الحكيم المؤلف قصر
وتعالى.   تبارك شرعه في وحكيم صنعه

وضللع هللي الحكمللة العلمللاء: إن الحكمللة, يقللول هللي مللا نعللرف أن لبد
أو شلليئا خلللق إذا وتعللالى سللبحانه الللله أن مواضعها, بمعنى في الشياء

الله " إنالسلف:  بعض قال به, ولهذا اللئق مكانه في فإنه شيئا شرع
ينييه ولييم بييه يييأمر لم ليته العقل فيقول بشيء يأمر لم تعالى

بالشللرع ثبللت ما  فكل" عنه ينه لم ليته فيقول: العقل شيء عن
هللو إذن بصحته, فللالحكيم ويشهد يؤيد العقل إن العقل, بل ينافي ل فإنه

بشلليء الللله أمللر الكونية, فمللا أو الشرعية سواء مواضعها الشياء واضع
لم العلق: ليته فقال شيء عن الله نهى وما به يأمر لم العقل: ليته فقال

أشللياء يقدر ربما وتعالى سبحانه الله فإن الكونية المور في عنه, أما ينه
وتعللالى: تبللارك الللله وخيللرا, قللال صلللحا تكللون بهللا فللإذا فسللادا تظنهللا

فيييه اللييه ويجعييل شيييئا تكرهوا أن فعسى كرهتموهن (( فإن
إليهللا نظللر إذا أشللياء يقللدر قللد وتعللالى سللبحانه ) فللالله) كييثيرا خيرا

إذا مضرة, لكللن قال: هذه فائدة, أو فيها ما قال: هذه وهلة أول النسان
الله أن آمنت إذا العبد أيها ذلك, نعم, وأنت تقتضي الحكمة أن وجد تأمل
شرعه ما أن في شك لك يبقى ل فإنه خلقه في وحكيم شرعه في حكيم

خير, طيب.  قدره وما خير
تدل م ك ح المادة هذه الحاكم, لن وهو الحكمة غير آخر معنى وللحكيم

الحاكم هو وتعالى سبحانه الحكم, فهو وعلى الحكمة على المعنيين على
مللن بلله يلزمهم بما الناس في الناس, يحكم بين ويحكم الناس في يحكم

الحللاكم, فهللو فيلله يختصللمون فيما الناس بين الشرعية, ويحكم الحكام



بيلن به يحكم ل بالنسبة ل جور ول ظلم التام, ل العدل على مبني وحكمه
خيللر, إذن كللله عللدل النللاس, كللله فللي بلله يحكللم لمللا بالنسبة ول الناس

وحكللم قللدري حكللم إلى ينقسم الحكم الحكم، وهو آخر معنى له الحكيم
تعللبير الله, هللذا حكم قال: هذا بمصيبة النسان أصيب إذا شرعي, ولهذا

عليللك له: يجب قيل إذا القدري, لكن ؟ الشرعي أو القدري عامي, يعني
فللي الشللرعي, وكلهمللا الللله حكم قال: هذا ؟ يحب قال: ليش وكذا كذا

ارك الله قول القدري الحكم أعني الول القرآن, فمن أخ علن وتعلالى تب
اللييه يحكييم أو أبييي اللييه يأذن حتى الرض أبرح (( فلنيوسف: 

)) لييي اللييه يحكم (( أوقال:  في يقل: يحكم لي, لم يقدر ) أي) لي
وتعللالى تبارك الله قول الشرعي الحكم الثاني قدري, ومثال هنا فالحكم

((قال:  المؤمنين إلى الكفار من يأتين اللتي الكافرات أحكام ذكر حينما
؟ الكللوني أو الشللرعي الللله ) حكللم) بينكييم يحكييم اللييه حكم ذلكم

الفللرق ؟ القدري والحكم الشرعي الحكم بين الفرق ما الشرعي, طيب
الللله, يرضللاه ل وفيمللا الللله يرضللاه فيمللا يكللون القدري الحكم أن بينهما
الشرعي أو القدري الله حكم من الخمر, هذا يشر ب يزني الرجل يسرق

هللذا يحللج يصللوم يتصللدق النسللان الله, يصلي يرضاه ل القدري, وهذا ؟
؟ الله يرضاه ل أو الله يرضاه لكن قدري هو ؟ شرعي أو كوني الله حكم

يرضللاه فيمللا يكللون شللئت إن القدري أو الكوني الحكم الله, إذن يرضاه
الللله, يرضاه فيما إل يكون فل الشرعي الحكم الله, أما يرضاه ومال الله
يرضى وهو إل شيئا يوجب يكون, ول أل يرضى وهو إل شيئا الله يحرم فل
يكون,  أن

مللن بللد ل واحللد والمعنللى القدري أو الكوني الحكم آخر فرق أيضا كذلك
يقللع قللد الشللرعي يقللع, الحكللم أن لبد كونا بشيء الله حكم وقوعه, إذا

ل, فهللذان ؟ الشللرعية الللله بأحكللام ملتزمون الناس كل يقع, هل ل وقد
تعالى: قوله يتضمنه وكلهما الشرعي والحكم الكوني الحكم بين فرقان

 . )) (( الحكيم
المنللزل كلملله إن حيللث وتعللالى تبللارك الللله قدرة بيان اليات فوائد من

ومللع كلمهللم منهللا ويركبون الناس بها يتكلم التي الحروف من نبيه على
) .) عسق (( حمالدللة:  أعجزهم, وجه ذلك
(( يييوحي:  بقوله وسلم عليه الله صلى النبي نبوة فوائدها: إثبات ومن
)) . إليك



الييذين (( وإلىلقللوله:  السللابقة المم في النبوة فوائدها: إثبات ومن
 )) . قبلك من
(( العزيزوهمللا:  وجللل عللز لللله السللمين هللذين فوائللدها: إثبللات ومن

شيئين:  تتضمن أن لبد وتعالى سبحانه الله أسماء أن  واعلم)) الحكيم
نشللهد نحللن الن العزيللز وتعالى, فمثل تبارك لله اسما ذلك الول: ثبوت

الحكيم. الله أسماء من أن نشهد كذلك العزيز الله أسماء من أن
السلم, فمثل هلذا عليهلا دل اللتي تضلمنه: الصلفة مملا الثلاني والشيء

هللذين, ملن اسلم لكلل الحكمة, لبد على والحكيم العزة على دل العزيز
شلئت ذللك, وإن عللى الملترتب الفعل ثالثا: وهو شيئا السم يتضمن قد

السللميع اسم إثبات يتضمن السميع ذلك, فمثل على المترتب فقل: الثر
الذات, والثللالث: على زائد معنى له, والصفة السمع لله, صحيح, وإثبات

اسللما الحكيللم كذلك: إثبات نقول الحكيم في شيء, طيب كل يسمع أنه
. لله

المعنللى علللى الحكللم المعنيين, وإثبللات أحد على الحكمة والثاني: إثبات
. الخر

. العباد في ويحكم العباد بين يحكم وتعالى سبحانه الله والثالث: أن
قللرن الللله لن حكمته وكمال عزته كمال الكريمة اليات هذه فوائد ومن
الحكمة.  على مبنية وغلبته عزته أن إلى إشارة الحكيم العزيز بين


